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Het WODC heeft een nieuwe schatting gemaakt over het aantal ongedocumenteerden in 2013 en 2009 
De aantallen zijn verder uitgesplitst per leeftijdsgroep, stad, nationaliteit. Zie hieronder. 

 2009 % 2013 % 

totaal 41.835  35.530  

geslacht man 31.812 76 25.089 71 

vrouw 10.023 24 10.441 29 

leeftijd 12-18jr   1.828 5 

> 40jr 6.625 16 7.677 22 

stad Amsterdam 3.610 9 3.979 11 

Rotterdam 7.547 18 7.775 22 

Den Haag 3.188 8 3.873 11 

Utrecht 9.071 22 1.352 4 

nationaliteit Turks 6.786 16 2.472 7 

Surinaams 3.179 8 708 2 

Afghaans   1.767 5 

Chinees   1.563 4 

Braziliaans   1.180 3 

Irakees   1.060 3 

Somalisch   876 2 

criminele antecedenten 17.273 41 10.821 30 

Rapport 'Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012 - 2013', 25.9.15 

AANTAL ONGEDOCUMENTEERDEN IN NL 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/09/24/tk-bijlage-schattingen-illegaal-in-nederland-verblijvende-vreemdelingen
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1. BASISRECHTEN 

 
MvV&J: Ambtenaar burgerlijke stand kan bij VP en IND navraag doen naar verblijfsstatus 
Sinds 1 september is de ambtenaar van de burgerlijke stand verantwoordelijk voor het beoordelen van 
mogelijke schijnhuwelijken, en niet meer de politie. De ambtenaar kan wel advies vragen bij de politie, 
zegt de minister. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: in Indonesie is homosexualiteit strafbaar, de IND moet beoordelen of de overheid kan beschermen 
De rechtbank erkent dat homosexualiteit in Indonesie strafbaar is. Dat betekent dat een homosexuele 
asielzoeker bij terugkeer problemen kan krijgen met zijn familie en vrienden. Het is niet waarschijnlijk 
dat de overheid hem kan beschermen. Volgens de rechtbank moet de IND daar rekening mee houden 
(Rb Middelburg, 15/15737, 15/15736, 10.9.15) 
 
RvS: geen inreisvisum voor Somalische partner van genaturaliseerde Somalische vluchteling 
De Raad van State keurt de weigering van ee inreisvisum voor gezinsleven goed. Het gaat om een 
Somalische die bij haar Somalische partner in NL wil leven. Haar partner heeft onvoldoende inkomen. 
Hij kan niet naar Somalie komen want hij heeft een vluchtelingenstatus. Maar ze kunnen wel samen in 
een buurland wonen, zegt NL. Zie hier 
 
Rb: na afwijzing vanwege schijnhuwelijk is nieuwe aanvraag bij zelfde partner wel mogelijk  
De rechter erkent dat een schijnrelatie later kan veranderen in een echte relatie. Om alsnog een 
vergunning te krijgen, is dan wel nieuwe informatie nodig die bewijst dat de relatie nu wel echt is. In 
deze situatie vond de rechter dat bewijs onvoldoende. Zie hier 
 
SvV&J: geen inreisvisum meer nodig voor migranten die toegelaten zijn in ander EU-land 
De staatssecretaris heeft de regels voor inreisvisa veranderd. Migranten die in een ander EU-land zijn 
toegelaten, kunnen ook in NL komen werken bij een erkende werkgever of als zelfstandige. In deze 
gevallen is geen inreisvisum meer nodig. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvV&J: veel minder vreemdelingendetentie 
De staatssecretaris heeft in de begroting voor 2016 veel minder detentieplaatsen gepland, in totaal 
757 direkt beschikbare plaatsen. Op dit moment zijn dat er meer dan 1500. Maar ze zijn lang niet 
allemaal bezet. Er zouden momenteel maar 100 mensen in Rotterdam zitten en 50 in Zeist. Lees hier 
 
RvS: vreemdelingendetentie mag wel ondanks meldplicht 
Deze man heeft zich aan zijn meldplicht gehouden maar heeft zich niet ingespannen om te vertrekken. 
Hij is toch in vreemdelingendetentie gezet, en de Raad van State keurt dat goed. Lees hier 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3011
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10740
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-333.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-VI-2.html,%2015.9.15
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2951
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Stichting LOS zoekt nieuwe medewerker, 24upw 
Vanwege vertrek van onze collega zoeken wij nu een nieuwe medewerker voor het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie en voor het initieren van een nieuw onderzoeksproject. Lees hier 
 
Vervolgbijeenkomst met LHBTI vluchtelingen, 5okt 14-17u Amsterdam 
De boot met LHBTI Vluchtelingen op de Gay Pride leverde inspiratie, verbinding, solidariteit, 
ondersteuning, positiviteit, etc. op. Op 5 oktober willen we samen nadenken over een vervolg. : 
Eric Hagenaars praat ons bij over juridische ontwikkelingen voor verblijfsvergunningen. En we willen 
werken aan een netwerkstruktuur om samen bijvoorbeeld trainingen en lobby te organiseren.  
We zoeken dus vooral contact met (potentiele) woordvoerders/ initiatiefnemers/ organisatoren uit de 
diverse LHBTI vluchtelingengroepen. Locatie: Lloyd Hotel, Amsterdam. Contact: petraschultz@askv.nl 
 
Stap Verder zoekt spreekuurmedewerkers 
Bij Stap Verder in Amsterdam-ZO lopen elke dag mensen binnen met vragen over wet- en regelgeving. 
We zoeken vrijwillige spreekuurmedewerkers van HBO/WO niveau die mensen kunnen ontvangen en 
de weg wijzen. Meer info: www.stapverder.org 
 
Rights of Domestic Workers 
A new social media campaign, entitled #OurHands, aims to inform domestic workers of their rights as 
enshrined in ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers. A toolkit providing posts that 
can be shared to raise awareness of domestic workers’ rights is available here. To know more about 
the campaign, please click here 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/Vacature%20projectmedewerker.pdf
http://www.dwrights.org/?page_id=354
http://www.dwrights.org/

